
 

 

 
 

 
Pro 

Studie-/beroepskeuzetest 
Professioneel  

Studie-/beroepskeuzetest 
Premium All-In-One-Day  
(meest gekozen variant) 

Studie-/beroepskeuzetest 
Premium   

Studie-/beroepskeuzetest Premium 
Online 

Geschikt voor/bij 

Profiel- en sectorkeuze middelbaar 
onderwijs. Bij meer algemene en 

overzichtelijke (studie-) en 
beroepskeuzevragen. 

Meer complexe keuzevragen zoals bij 
doublure, problemen en/of verkeerde 

keuze op MBO/HBO/WO. 
Tevens bij belangrijke, complexere  

carrière-keuzes. 

Zoals bij Premium All-In-One-Day, met 
name als er bij cliënt behoefte is aan 

een later ‘los’ adviesgesprek. 

Zoals bij Premium All-In-One-Day, met 
name als cliënt in het buitenland 

woonachtig is, niet wil reizen naar een 
ACP-vestiging en/of geen vrij van 

school/werk kan nemen. 

Capaciteiten/niveau 

4 Capaciteitentests over het logische 
denkvermogen, het taalbegrip, 

ruimtelijke en cijfermatige inzicht. 
 

Tests worden afgestemd op het 
juiste (opleidings)niveau o.b.v. 

voorinformatie. 

Ten minste 8 capaciteitentests over het 
logische denkvermogen, ruimtelijke 

inzicht, taalbegrip, praktische 
taalbeheersing (spelling, grammatica), 

cijfermatige inzicht en (hogere) 
rekenvaardigheden.  

Tests worden op de testdag interactief 
afgestemd op het juiste niveau. Waar 

nodig aanvullende tests en/of hertests. 

Ten minste 8 capaciteitentests over 
logische denkvermogen, ruimtelijke 

inzicht, taalbegrip, praktische 
taalbeheersing (spelling, grammatica), 

cijfermatige inzicht en (hogere) 
rekenvaardigheden.  

Tests worden op de testdag interactief 
afgestemd op het juiste niveau. Waar 

nodig aanvullende tests en/of hertests. 

Ten minste 8 capaciteitentests over 
logische denkvermogen, ruimtelijke 

inzicht, taalbegrip, praktische 
taalbeheersing (spelling grammatica), 

cijfermatige inzicht en (hogere) 
rekenvaardigheden.  

Waar nodig aanvullende test en/of 
hertests. 

Persoonlijkheid 
2 Diepgaande, elkaar aanvullende  

persoonlijkheidsvragenlijsten 
3 Diepgaande, elkaar aanvullende  

persoonlijkheidsvragenlijsten 
3 Diepgaande, elkaar aanvullende  

persoonlijkheidsvragenlijsten 
3 Diepgaande, elkaar aanvullende   

persoonlijkheidsvragenlijsten 

Interesses/motivatie 2 Interesse-/motivatievragenlijsten 2 Interesse-/motivatievragenlijsten 2 Interesse-/motivatievragenlijsten 2 Interesse-/motivatievragenlijsten 

Afname-wijze tests  Testafname geheel online thuis 
Interesse- en persoonlijkheidstests vooraf 

online, capaciteitentests bij ACP op testdag 
Interesse- en persoonlijkheidstests online, 

capaciteitentests bij ACP op testdag 
Testafname geheel online thuis 

Interview 
Optioneel gecombineerd met het 

adviesgesprek 
Persoonlijk en diepgaand op de ACP-

vestiging tijdens testdag 
Persoonlijk en diepgaand op de ACP-

vestiging tijdens testdag 
Via Skype/Facebook, gecombineerd met 

het adviesgedeelte 

Planning  
Interview en adviesdeel 

gecombineerd ongeveer 2 uur 
Testdag 9.30 – 17.00 uur met 

capaciteitentests, interview en adviesdeel  

Testdag 9.30 – 15.30 uur met 
capaciteitentests en interview.  

Andere dag adviesgesprek van 1,5 uur 

Via Skype/Facebook, gecombineerd 
interview en advies 2½ -3 uur  

Adviesgesprek  

Optioneel gecombineerd met 
interview (+ € 100) 

Via Skype/Facetime. 
Desgewenst persoonlijk op de 

vestiging in Capelle aan den IJssel.  

Gecombineerd op dezelfde dag als 
capaciteitentests en interview.   

Uitgebreid en diepgaand, inclusief 
aanvullend persoonlijk advies op het 

(inter)persoonlijke vlak. 

Andere dag na testdag, in onderling overleg. 
Ook ’s avonds in Capelle aan den IJssel.  

Uitgebreid en diepgaand, inclusief 
aanvullend persoonlijk advies op het 

(inter)persoonlijke vlak. 

Via Skype/Facetime, desgewenst/zo 
mogelijk persoonlijk op ACP-vestiging 

Capelle aan den IJssel. 

Rapportage  
Kernachtig advies op maat vooral 

gericht op de studie-/beroepskeuze. 
Uitgebreid en diepgaand, zowel keuze-

gericht als (inter)persoonlijk 
Uitgebreid en diepgaand op maat, zowel 

keuze-gericht als (inter)persoonlijk 
Uitgebreid en diepgaand op maat zowel 

keuze-gericht als (inter)persoonlijk  

Nazorg  Skype/telefonisch/e-mail Skype/telefonisch/e-mail Persoonlijk/telefonisch/Skype/e-mail Skype/telefonisch/e-mail 

Tarief € 395 / € 495 € 765 € 865 € 665 

  

Overzicht van inhoud en tarieven van (studie- en) beroepskeuze-onderzoeken per 1-3-2020 

 


